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Onde começa nossa histó
ria

FAMÍLIA



O QUE É FAMÍLIA?

“Pessoas unidas por 
vínculo afetivo, de 

convivência e criação”

“Família é o que transforma 
uma casa em um lar”

Ao longo da história, o conceito 
de FAMÍLIA mudou muito, mas 
uma definição é comum em 
todas as épocas:

Sendo assim, a estrutura 
que compõe uma família 
não é relevante, o que 
importa é o AMOR que rege 
esse VÍNCULO, que prospera 
apesar das adversidades.

Luis Felipi Monelli
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Esse é o XXXX volume de uma série de cartilhas educativas 
que têm o propósito de informar e conscientizar nossos as-
sistidos bem como suas famílias sobre temáticas importan-
tes, referentes ao nosso plano de trabalho. 
Neste volume vamos trabalhar o tema FAMÍLIA em suas mais 
variadas formas, e no final da cartilha tem algumas ativida-
des muito legais para que você se divirta!

Cartilha desenvolvida pelo projeto AMMA
ammapirassununga.org.br



COMO A FAMÍLIA É COMPOSTA?

“Família é um grupo que transborda carinho, e é normal que ha-
jam problemas, brigas e discussões. Estes problemas devem ser 

resolvidos com diálogo, paciência, respeito e muito amor.”

Nem sempre as famílias possuem laços sanguíneos, exis-
tem aquelas formadas pelo amor incondicional, mesmo 
que a criança não tenha sido gerada pelos seus pais.

Paulo Jorge

Uma família pode ser composta de várias formas:

Pai, mãe e filhos Mãe e filhos

Pai e filhos Irmãos

Avós e netos

Tios e sobrinhos



TIPOS DE FAMÍLIA

É também chamada de família tradicional, na qual há a constituição de 
DUAS PESSOAS unidas em matrimônio, podendo ou não ter filhos.

Formada quando há união de duas famílias após uma separação. Os ca-
sos mais comuns são a união de padrastos e madrastas à família.

É o arranjo familiar sem que haja casamento.

Formada pela criança com apenas um dos pais (ou o pai ou a mãe).

Arranjos onde não há figura de 
“pais”, constituídas por irmãos, 
tios ou avós.

Uma família pode ser composta de várias formas:

Família matrimonial

Família reconstituída

Família informal

Família monoparental

Família anaparental



QUAL A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA?
A família é importante na formação do caráter, da cidadania, no aprendi-
zado de limites e regras, na educação e respeito dentre outros aspectos 
importantes. É na família a principal forma de aprendizado e desenvolvi-
mento infantil, e todo amor que a criança recebe da família, vai espalhar 
pelo mundo.

É através da família que as crianças aprendem 
a estabelecer cuidados com a higiene, boa ali-

mentação e os cuidados com a saúde.

Eduardo Marostegan

Família nuclear: grupo de
pessoas que moram juntas

Família extensa: aparentados 
que não moram na mesma casa



VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA
Lei nº 12.647, que instituiu o DIA NACIONAL DE VALORIZAÇÃO DA FAMÍ-
LIA, para que as comemorações ocorram anualmente no dia 21 de Outu-
bro em todo o Brasil. A valorização da família se trata do respeito à dig-
nidade das pessoas que estejam unidas afetivamente com finalidade de
constituição familiar em quaisquer uma de suas naturezas.

É na família que surgem os primeiros aprendi-
zados e é dela que recebemos os exemplos para 

nosso comportamento e atitudes.
Buana Moreira



ATIVIDADES
Toda família é marcada pelo sobrenome. Qual o nome da sua família?

Qual a sua composição familiar, ou seja, quem mora com você?

Encontre os tipos de família



A família é o que nos dá raízes para florescermos, assim como uma ár-
vore. Complete a árvore genealógica da sua família:



www.cmdcasj.com.br


